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Nu ska vi byta fö nster. 

I enlighet med beslutet på föreningsstämman 2019 så är det nu dags att börja med ett av de större 

projekten i föreningens historia. 

Föreningen har jobbat hårt och noggrant med att säkerställa att vi får rätt fönster till rätt pris. Detta 

projekt handlar inte bara om att byta fönster, vi måste också hantera ventilationen i lägenheterna för 

att säkerställa att vi uppfyller de lagkrav som finns. 

Alla fönster utom balkongpartiet kommer att bytas ut. Ett demonstrationsfönster kommer att finns 

på fastighetskontoret från mitten av maj som visar hur det kommer att se ut i detalj. 

INFORMATIONSPLAN 

Ni kommer förutom detta meddelande även att få information närmare ditt faktiska byte. Vi kommer 

att anslå vissa saker i porten, vissa saker i brevlådan. Dessutom kommer det finns mer information på 

fastighetskontoret. 

MÄTNING AV BEFINTLIGA FÖNSTER 

En del av er kommer att få besök ca: 8 veckor innan bytet av fönster för en kontrollmätning av 

fönstren. Detta kommer aviseras separat till berörda. 

ENKÄT / INFORMATIONSINSAMLING 

För att säkerställa att vi kan nå er om någonting inträffar så behöver vi få in era kontaktuppgifter, 

därför har vi skapat en enkel enkät där vi samlar in dessa uppgifter. Sedan behöver SVEA Fönster 

även få en indikation på hur många som kommer vilja behålla sina fönsterbänkar. De nya 

fönsterbänkarna kommer att vara en ljusgrå stenskiva som har samma djup som original 

fönsterbänken. För de som har fönster i badrummet så önskar vi veta om man vill ha frostat glas eller 

klarglas. 
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Fyll i nedan och lämna till fastighetskontoret på Flintlåsvägen 1A i brevlådan senast 30 april. Du kan 

även fylla i enkäten på vår hemsida www.brfplatan.se, klicka på Fönsterprojektet så kommer du till 

enkäten. 

Adress:  ______________________________________________ 

Bostadens adress (Lodvägen eller Flintlåsvägen), glöm inte nummer (ex. Lodvägen 2) 

Lägenhetsnummer: __________ 

Vi vill att du använder dig av det 3 siffror långa lägenhetsnumret som är mellan 1-583. 

Numret finns på avierna från HSB och skall finnas på utsidan av dörren. Men finns också på informationstavlan i porten. 

Ditt mobilnummer eller telefonnummer där vi kan nå dig under projektet. 

_________________________________________ 

Din epostadress, då kan vi skicka ut uppdateringar och annan information om projektet. 

_________________________________________ 

Vill du ha nya fönsterbänkar i ljus sten?   Ja Nej 
I samband med fönsterbytet så har du möjlighet att få nya fönsterbrädor.  

Om du vill behålla din gamla så går det bra under förutsättning att det  

inte är de svarta originalfönsterbrädorna dessa måste bytas. Ringa in ditt svar 

Om du har ett fönster i badrummet,  

vill du då ha frostat eller klart glas där?   Ja Nej 
Ringa ditt svar 
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